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Eu também cresci! 

O nível 3A iniciou a sua pesquisa sobre
crescimento com a reflexão: “O que eu
já consigo fazer sozinho?”.
Nesse primeiro momento, as crianças
desenvolveram sua autonomia ao
ficarem responsáveis em realizar
algumas propostas sozinhas em casa,
propostas reais relacionadas ao seu dia
a dia, como por exemplo arrumar a
cama e colocar a mesa.

Dando seguimento a essas pesquisas,
passamos a investigar o crescimento do
corpo das crianças: “Será que
crescemos?”
Através de uma live, as crianças
trouxeram uma foto de bebê,
compartilhando com os colegas as suas
memórias e o seu tamanho do
nascimento.

Ana Clara 
compartilhou com 
os colegas sua foto 
bebê, contou que 
estava dormindo e 
nasceu com 49 cm

Marcelo Laier
postou a sua foto de 
bebê no Marista 
Virtual 3.0

Meu tamanho 
quando nasci

Ana Clara – 49 cm
Arthur Muller – 48 cm

Davi – 51 cm
Luiza – 49 cm

Maria Julia – 49 cm
Martina – 48 cm
Matheus – 48 cm
Nicolas – 48 cm

Nina – 47 cm

Enquanto as crianças apresentavam
para os colegas suas fotos e seus
tamanhos, uma conversa divertida se
formava, entre risos e afetos, elas
relacionavam os tamanhos de
nascimento umas as outras, fazendo
uma escala, do maior para o menor.
Martina disse aos colegas: “Eu nasci
do mesmo tamanho que você
Matheus e maior que a Nina”
Nina: “E Matina, você viu que o Davi
nasceu maior que todos, porque ele
tem o número 51”.



O Marcelo Laier ficou bem
curioso pra saber sobre o
tamanho que ele nasceu.
Foi super legal visualizar
através do barbante,
comparar. Ele disse "eu era
do tamanho da minha
perna!" e achou muita
graça disso. Pegou o
barbante-bebê e deu
colinho, embalando o
Marcelo bebê. Comparou
com o barbante do seu
tamanho atual e viu o
quanto cresceu. – Relato
através das postagens no
Marista Virtual 3.0

Desde muito pequenas, as crianças 
demonstram curiosidade sobre o 
mundo físico (seu corpo) e se deparam, 
frequentemente, com conhecimentos 
matemáticos  (contagem, ordenação, 
relações entre quantidades, 
comparação entre comprimentos, 
avaliação de distância) - BNCC 
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"Eu não gosto muito de
desenhar...mas gostei desta
vez...eu fiquei emocionada
quando eu vi meu tamanho
de bebê e como eu to
agora...eu cresci.“

Martina

Nasci com 0,48 cm e agora tenho 1,12
Arthur Muller
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Na aula seguinte, as crianças passaram a relacionar os tamanhos que
têm hoje. Assim, um gráfico com registro das crianças e seus
tamanhos foi ganhando forma e dados numéricos.

Meu tamanho hoje:
Martina  – 1,12

Arthur Mullher – 1,12
Nina – 1,16
Luiza – 1,17
Ana – 1,22
Davi – 1,25


